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Motivaţie: 

Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de 

Studii Politice şi Administrative Bucureşti şi-a câştigat în timp o 

reputaţie de instituţie cu forţă intelectuală şi educativă. În contextul 

unei pieţe universitare deschise, cu o concurenţă puternică, poziţia 

Facultăţii de Administraţie Publică trebuie, în continuare, consolidată. 

Resursele sale esenţiale, cadrele didactice şi studenţii, pe suportul 

logisticii tot mai performante a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 

Administrative Bucureşti s-au adecvat tendinţelor specifice reformei 

învăţământului superior şi trebuie să-şi valorifice mai bine avantajele 

competitive.  

Mediul academic şi relaţia cooperativă dintre cadre didactice şi 

studenţi, înscrierea eforturilor comune de modernizare a procesului de 

învăţământ şi de eficientizare a pregătirii pe traseul până la excelenţă 

constituie atuuri ce trebuie atent şi mai insistent puse  în valoare. 

Responsabilitatea noastră, cadre didactice şi studenţi, este să 

întărim imaginea Facultăţii de Administraţie Publică ca focar de cultură 

profesională, şcoală de gândire administrativă şi forum de formare şi 

dezvoltare a noi eşaloane de specialişti în administraţie publică, care să 

preia şi să ducă mai departe tradiţia administrativistului cu orizont 

teoretic larg, capabil să mânuiască instrumentele analizei politicilor 

publice şi să îndrăznească soluţii de perspectivă în evoluţia 

administraţiei publice. 
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Facultatea de Administraţie Publică este datoare – şi are resursele 

necesare – să-şi recâştige an de an calităţile distincte ce se prelungesc 

din tradiţie. Percepţia publică, în general, şi cea academică, în particular, 

se arată a fi un barometru care să indice obligaţiile noastre de a întări 

tuşele şi de a ţine vii culorile emblemei de facultate de elită care trebuie 

să dovedească mereu că poate să producă specialişti în administraţie 

publică de certă valoare. Cheia acestei reuşite stă ascunsă în 

predispoziţia noastră, a tuturor, pentru lucrul bine făcut la catedră sau 

în grupele de studenţi, în amfiteatru sau în centre de cercetare, în 

biblioteci şi în faţa calculatorului, în echipă sau individual, predispoziţie 

pe care este nevoie să o transformăm în program de viaţă. 

Provocarea cea mai mare pentru Facultatea de Administraţie 

Publică este să rămână pe creasta valului generat de prestigiul ei, val 

care se îndreaptă spre valorile competitive şi competiţionale ale unei 

administraţii publice în curs de europenizare.  

Obligaţia morală a fiecăruia dintre membrii Facultăţii, de la catedre 

sau din băncile amfiteatrelor, din Consiliul Facultăţii sau din 

administraţie constă în executarea cu vocaţie şi dăruire a funcţiilor 

fiecăruia, validate permanent de claritatea actelor noastre ştiinţifice şi 

didactice şi de pregătirea serioasă şi continuă a tuturor studenţilor. 

În fapt, Facultatea de Administraţie Publică nu poate să nu aibă 

permanent în atenţie cursa afirmării şi validării performanţelor sale în 

SNSPA şi în rândul facultăţilor de profil, alături de cursa, mai dificilă dar 

mai ofertantă în privinţa satisfacţiilor, cu îndrăzneala şi probitatea în 

cercetarea ştiinţifică, cu capabilitatea testată a studenţilor, cu 
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recunoaşterea mereu exprimată în mediul academic şi administrativ, în 

cultură şi societate. 

Puterea Facultăţii de Administraţie Publică stă în munca în echipă, 

în conlucrarea onestă şi motivată a tuturor cadrelor didactice, studenţi 

şi administraţie, într-un sistem flexibil de dezbatere a problemelor 

specifice. În centrul acestui mecanism democratic, profesional şi uman 

se situează dinamica acceptată a soluţionării problemelor în laboratorul 

de idei pus în valoare împreună de Decanat şi Departamente, într-o 

viziune unitară, alimentată de interesul comun al excelenţei în 

exercitarea funcţiilor de bază ale Facultăţii. 

Atragerea la programele Facultăţii, în bună tradiţie, a 

personalităţilor de marcă ale ştiinţei administrative româneşti, invitarea 

cadrelor didactice pe deplin afirmate să predea sau să colaboreze în 

procesul de instruire, întreţinerea emulaţiei creatoare şi a atmosferei 

academice în reperele propagatoare de excelenţă, constituie trăsături 

ale unui management responsabil, concordant cu aşteptările membrilor 

Facultăţii şi ale lumii academice din România. 

Amplificarea rezultatelor este favorizată de deschiderea Facultăţii 

spre formule de cooperare cu alte structuri, în primul rând cu facultăţile 

şi departamentele din SNSPA, dar şi cu intensificarea relaţiilor, pe bază 

de proiecte comune, cu mediul academic în general, cu instituţiile 

decizionale ale statului, dar şi cu actori din sectorul privat. 

Interesul reafirmat al Facultăţii este să răspundă cu precizie 

dovedită formării progresive a specialiştilor. În acest sens, apare ca 

necesar să se respecte cu mai mare acurateţe algoritmii de etapă ai artei 
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pedagogice pentru a susţine evoluţia intelectuală a studenţilor de la 

condiţia de novice şi începător în ciclul licenţial, la condiţia de 

competent în ciclul masteral, la cea de avansat în ciclul doctoral şi la 

condiţia de expert a celor care optează pentru munca în facultate, la 

departamente. Parcurgerea acestor trepte formative ale personalităţii 

de care este responsabilă Facultatea de Administraţie Publică trebuie 

însoţită de buna credinţă profesională. Nu încape îndoială că la aceasta 

se adaugă dăruirea în transmiterea cunoştinţelor, ataşarea pretenţiilor 

nivelului standardizat de stadiul cunoaşterii pe plan internaţional, 

efortul în întreţinerea atmosferei propice studiului, centrarea tuturor 

acţiunilor în zona favorizării finalităţii performante şi parcurgerii a cât 

mai multe cicluri universitare.  

Atingerea acestor ţeluri este asumată prin acest Program 

managerial de o echipă, decan şi prodecani, prin iniţierea a cinci 

programe componente specifice, supuse atenţiei Consiliului Facultăţii ca 

borne ale unei activităţi desfăşurate în următorii patru ani, având ca 

referinţă, imperativele rezultate din instrumentele juridice specifice 

învăţământului universitar şi din documentele orientative privind 

calitatea actului educaţional. 
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I. Program  

de intensificare a eforturilor de modernizare  

a procesului de instruire şi de convergenţă a competenţei  

în contextul integrativ european şi global 

 

 

Fundamentare: 

Afirmarea şi recunoaşterea Facultăţii de Administraţie Publică ca 

unitate funcţională a SNSPA clădită pe competenţă, putere inovativă şi 

capacitate de a forma specialişti care să facă faţă exigenţelor pieţei 

muncii într-o economie emergentă şi aflată într-un proces integrativ 

extrem de stimulant se configurează drept obiectivul strategic de bază. 

Formula de organizare a procesului de instruire în SNSPA necesită 

pentru Facultatea de Administraţie Publică o personalizare bazată pe 

conceperea activităţilor de predare şi seminarizare în manieră 

proactivă, care să stimuleze înţelegerea şi argumentarea cunoştinţelor, 

raportarea analizei la contextul paradigmatic al spaţiului administrativ 

românesc şi european.  
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Succesul formării de specialişti constă în educarea nevoii de dialog 

şi dezbatere raţionale, formarea capacităţii de a înţelege şi rezolva 

probleme concrete din administraţia publică, de a interpreta un context 

de fenomene în reperele teoriilor ştiinţifice performante ale vremii. 

Consolidarea modernizării activităţii didactice reprezintă partea 

fundamentală a funcţiilor facultăţii. 

 

 

Obiective specifice: 

 Axarea cursurilor predate pe problematica confirmată de 

ştiinţele administrative conectate la realitatea complexă a lumii 

de azi. 

 Generalizarea prelegerilor–dezbateri, pentru amplificarea 

interesului studenţilor, implicarea lor activă în procesul de 

învăţare. 

 Concurenţa activităţilor didactice pentru formarea şi 

dezvoltarea culturii administrative a studentului, a 

deprinderilor acestuia pentru susţinerea argumentată a 

opiniilor, încurajarea aplecării acestora asupra fenomenelor 

concrete. 

 Stimularea studiului individual, a analizei de text. Biblioteca 

trebuie să redevină spaţiul formativ-informativ esenţial al 

studentului. 

 Antrenarea studenţilor în activităţi de cercetare şi de prezentare 

a stadiului unor proiecte de studiu iniţiate de departamente, 
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formarea interesului lor pentru informarea ştiinţifică şi pentru 

dezbaterile profesionale. 

 Dezvoltarea obişnuinţei cu activităţile practice integrate în 

procesul didactic şi încurajarea punerii în valoare a laturii 

vocaţionale în pregătirea studenţilor. 

 Iniţierea unei dezbateri la nivelul Facultăţii pentru conturarea 

palierelor esenţiale ale profilului absolventului în funcţie de nişa 

specializării oferite prin ciclul masteral, cu deosebire. 

 Conturarea mai precisă a conţinutului proiectelor pentru 

absolvirea ciclului licenţial în funcţie de perspectivele 

continuării studiilor sau pentru opţiunile în privinţa carierelor. 

 Organizarea unor dezbateri teoretice cu cadrele didactice şi 

studenţii centrate în jurul ideii reconstrucţiei relaţiei 

partenerial–educative profesor – student. 

 

Mijloace: 

 Dozarea specifică a setului de discipline şi a nivelului de 

complexitate a conceptelor pe cele trei cicluri de învăţământ: 

licenţă, masterat, doctorat. 

 Echilibrarea fondului de cunoştinţe pentru ciclul licenţial cerut 

de deschiderea teoretică presupusă de specificul Facultăţii şi de 

profilul strategic al absolventului. 



 9 

 Combinarea studiului teoretic cu aplicaţiile practice, cu 

modelarea şi simularea ca activităţi ce ţin de societatea 

cunoaşterii. 

 Organizarea activităţii de îndrumare a studenţilor interesaţi de 

munca de cercetare, teme interdisciplinare etc. 

 Încurajarea organizaţiilor studenţeşti pentru redefinirea 

profilului studentului ce se pregăteşte să activeze în societatea 

cunoaşterii. 

 Asigurarea surselor specifice de informare curentă a studenţilor 

cu stadiul cunoaşterii în materie de teorie specifică domeniului 

administraţiei publice. 

 Testarea progresivă a formulei de dezbatere a conţinutului 

tipărit al cursurilor sau pe bază de bibliografie mai largă în locul 

prelegerilor ex-catedră. 

 Acţionarea pentru stabilirea unui număr rezonabil de studenţi, 

conform normelor internaţionale recunoscute, raportat la un 

cadru didactic. 

 Relansarea dezbaterilor profesionale în departamente pe teme 

de actualitate, a prezentării stadiului cunoaşterii în diferite 

domenii ce ţin de relevanţa disciplinelor predate în Facultate. 

 Trecerea la testarea personalizată a pregătirii studenţilor, 

evaluarea abilităţii de analiză pe bază de eseu semestrial, 

renunţându-se, astfel, la verificarea exclusiv prin teste. 
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II. Program 

de încurajare a performanţei în pregătirea studenţilor,  

de echilibrare a ofertei educaţionale  

cu aşteptările studenţilor motivaţi pentru studiu 

 

Fundamentare: 

Asemenea ansamblului SNSPA, ţinta momentului este refacerea 

interesului pentru pregătire al studenţilor, întoarcerea lor în sala de 
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curs şi seminar, reluarea studiului sistematic în bibliotecile clasice sau 

virtuale. 

Identificarea cauzelor trebuie căutată atât în prestaţia profesională 

şi actul de predare, cât şi în deficienţele formative manifestate de şcoala 

generală sau liceu, în tentaţiile multiple pentru schimbarea 

preferinţelor la vârsta structurării fundamentelor culturale ale 

personalităţii, în abandonarea exigenţei practicării procesului 

instructiv, în tolerarea imposturii, improvizaţiei, înşelăciunii sau 

favoritismelor. 

 

Obiective specifice: 

 Reevaluarea formelor pasive şi depersonalizate de predare şi de 

verificare a cunoştinţelor şi înlocuirea lor cu forme proactive. 

 Convingerea studenţilor pentru efortul de a-şi consolida 

capacitatea de analiză în locul obişnuinţei cu reproducerea 

mecanică a notiţelor de curs. 

 Încurajarea pregătirii continue, pe tot parcursul anului de 

învăţământ şi nu doar concentrat, în sesiune, evitându-se 

riscurile pentru sănătate şi zădărnicirea formării orizontului 

unui specialist. 

 Respectarea întocmai a obligaţiilor cadrelor didactice de 

consemnare a rezultatelor în pregătirea zilnică. 

 Formarea unui curent de opinie în rândul studenţilor favorabil 

frecventării activităţilor didactice. 
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 Evitarea asumării de obligaţii salariale care fac imposibilă 

prezenţa la procesul de învăţământ. 

 Stimularea alinierii mediului studenţesc şi universitar la 

standardele impuse de universităţi recunoscute pe plan 

internaţional. 

 Angajarea unui proiect de desemnare a specificului Facultăţii în 

rândul elevilor de liceu. 

 Susţinerea dorinţei studenţilor de a face stagii de pregătire la 

universităţi din străinătate. 

 Promovarea programelor Facultăţii în mediul academic 

european şi atragerea de tineri din Europa şi din alte ţări de 

interes care să studieze în Facultate prin implementarea şi 

dezvoltarea eficientă a standardelor identificate în cadrul 

Procesului Bologna pe nivelurile licenţă, masterat, doctorat. 

 Întocmirea unei agende de activităţi extrastudiu centrate pe 

susţinerea nevoii de pregătire pentru viaţă şi carieră a 

studenţilor. 

 

Mijloace: 

 Dialogul sistematic cu studenţii pentru o cunoaştere reciprocă a 

exigenţelor. 

 Atragerea studenţilor în dezbatere şi pregătirea deciziilor 

privind reforma din învăţământ. 

 Încurajarea iniţiativelor promovate de organizaţiile studenţilor 

în scopul perfecţionării mediului universitar. 
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 Conştientizarea responsabilităţilor de student şi antrenarea în 

procesul de evaluare a prestaţiilor proprii şi ale cadrelor 

didactice. 

 Încurajarea definirii, încă din primii doi ani de facultate, a 

traseului formativ, a parcurgerii ciclurilor de învăţământ 

superior. 

 Stimularea asumării de studenţi a unor iniţiative de cercetare 

sau studiu, a înclinaţiei către artă etc. 

 Îndrumarea, încă din anul I al ciclului licenţial, pentru munca de 

cercetare. 

 Asigurarea structurilor nonformale de afirmare a ideilor 

personale, a talentului creativ, încurajarea exprimării publice a 

opiniilor. 

 Încurajarea activităţilor sportive de grup, a activităţilor turistice 

menite să consolideze atmosfera colegială şi comunicarea 

interpersonală. 

 Sprijinirea iniţiativelor studenţeşti de a organiza activităţi 

culturale, distractive, seri culturale, Balul Bobocilor, Balul Anilor 

Terminali etc. 

 Asigurarea şanselor de participare la acţiuni de mobilitate 

universitară, pentru obţinerea unor burse de studiu la facultăţi 

de profil din Uniunea Europeană şi din lume. 

 Implicarea în organizarea sesiunilor anuale ale cercetării 

ştiinţifice studenţeşti şi a concursurilor profesionale. 
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 Antrenarea studenţilor în actualizarea sistemului de afişaj din 

Facultate, a site-ului şi a forumului studenţesc ataşat site-ului. 

 Îmbunătăţirea activităţilor de selecţie a candidaţilor. 

 Combaterea comportamentului favorabil mitei, furtului, copiatului 

etc. 

 

III. Program 

de consolidare a mediului comunicaţional în Facultate, 

a încrederii interpersonale şi a transparenţei decizionale 

 

Fundamentare: 

Manifestarea facultăţii ca unitate funcţională de învăţământ 

presupune dezvoltarea unor relaţii profesionale bazate pe încredere, 

respect şi stimă, dar şi pe solidaritate clădită pe interesul comun al 

afirmării facultăţii. 

Performanţa în procesul instructiv presupune un mediu academic 

autoasumat în normele sale ştiinţifice, profesionale, de comportament şi 

voinţă şi de a nu abdica de la prestigiul conferit de apartenenţa la o 

structură academică. 

Cel mai favorizant aspect al reuşitei în misiunea Facultăţii ţine de 

voinţa inflexibilă a noastră de a face din Facultate şi din calitatea de 

cadre didactice ale ei argumentele recunoaşterii publice. 

Obiective specifice: 

 Să se accentueze nevoia de calitate umană, ca suport al calităţii 

profesional-didactice.  
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 Să se scoată în evidenţă interesul comun, valorile care ne unesc, 

pe care se consolidează prestigiul Facultăţii şi se afirmă 

notorietatea fiecăruia.  

 Realizarea unei atmosfere armonioase de muncă în Facultate, 

bazată pe respectul datoriei împlinite şi al performanţei 

profesionale. 

 Determinarea fiecărui membru al Facultăţii de a fi cinstit cu 

colegii, loial instituţiei şi motivat pentru ceea ce face. 

Mijloace: 

 Dialogul permanent cu oamenii, pe teme comune, în formulă 

colegială, civilizată. 

 Respectul pentru opinia argumentată şi prestaţia publică a 

fiecărui coleg. 

 Încurajarea şi susţinerea iniţiativelor personale şi de echipă 

menite să ridice notorietatea Facultăţii. 

 Asumarea personală a răspunderii pentru activităţile în 

Facultate şi acceptarea analizei bine intenţionate. 

 Respectul faţă de deciziile departamentelor, colectivelor de 

cercetare, echipelor didactice de examinare. 

 Apărarea prestigiului profesional şi moral al colegilor. 

 Discutarea deschisă a opţiunilor în privinţa activităţilor care 

impietează asupra calităţii procesului de învăţământ şi 

renunţarea la tentaţiile transformării apartenenţei la Facultate 

într-un avantaj personal ilicit. 
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 Întreţinerea bunului simţ în privinţa atitudinii de discriminare 

pe motive de generaţie sau grup. 

 Antrenarea la acţiuni publice a colegilor pensionari şi sprijinirea 

obţinerii statutului de profesor consultant. 

 Încurajarea participării la unele evenimente din viaţa 

profesională sau personală a colegilor. 

 Promovarea în Facultate a realizărilor colegilor, a cărţilor sau 

articolelor publicate, a distincţiilor obţinute. 

 Descurajarea iniţiativelor excentrice, a exhibării publice a 

opiniilor foarte personale. 

 Stimularea loialităţii faţă de Facultate şi de departamente. 

 Încurajarea tinerilor cu aptitudini pentru activitatea didactică şi 

ştiinţifică. 

 Respingerea şi sancţionarea imoralităţii, a încălcării normelor 

de conduită specifice mediului academic. 

 Sancţionarea furtului intelectual, a plagiatului şi compilaţiei. 

 Suprimarea tentaţiei de a accepta atenţii pentru trecerea 

examenelor. 

 Combaterea absenteismului din activitatea specifică Facultăţii. 

 Sancţionarea neprezentării repetate la ore, la programele şi 

activităţile departamentelor şi Facultăţii. 

 Eliminarea comportamentelor deviante susceptibile de a fi 

interpretate ca hărţuire sexuală. 
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 Interzicerea manipulării studenţilor în scopul unor interese 

personale, de grup sau nonacademice. 

 Respingerea obiceiului bârfei şi intrigilor, al delaţiunii sau 

minciunii. 

 Combaterea atitudinilor de fraudă, a teribilismelor, persiflării şi 

derâderii. 

 Abţinerea de la acţiuni de propagandă politică, a prezentării 

unilaterale a ideologiilor sau a teoriilor ideologizante. 

 

 

IV. Program 

de afirmare a Facultăţii ca focar de excelenţă în cercetarea 

ştiinţifică românească şi internaţională 

 

 

Fundamentare: 

Performanţele didactice însoţite de rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare constituie scopurile declarate ale Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative în strategia de afirmare în 

competiţia universitară globală.  

Facultatea de Administraţie Publică a fost, şi are imperios nevoie să 

mai fie, un centru de excelenţă în cercetarea din ştiinţele administrative, 

un reper pentru gândirea din domeniul administraţiei publice la care s-a 

raportat şi ne dorim să se mai raporteze profesioniştii domeniului. 
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Trebuie să recunoaştem că Facultatea de Administraţie Publică are 

nevoie, totodată, de depăşirea unui complex pornit din autosuficienţă în 

privinţa prezenţei în dezbaterile pe plan internaţional ca şi în paginile 

revistelor de elită ale domeniului ştiinţelor administrative. 

 

Obiective: 

 Promovarea excelenţei în procesul de cercetare ştiinţifică. 

 Încurajarea abordării individuale sau în grup a temelor din 

agenda paradigmatică la zi a ştiinţei administrative. 

 Stimularea iniţiativelor de constanţă în abordarea unor cercetări 

cu relevanţă ridicată pentru evoluţia ştiinţei administrative. 

 Promovarea iniţiativelor de accesare a proiectelor de cercetare 

cu surse consolidate de finanţare. 

 Sprijinirea departamentelor în asumarea unor proiecte de  

cercetare cu impact public consistent. 

 Încurajarea înscrierii în proiecte publice de cercetare care 

angajează orizonturi largi de timp şi abordează aspecte de 

strategie globală pentru România. 

 Stimularea participării la confruntările deschise de idei de 

interes public. 

 Sprijinirea iniţiativelor de elaborare a unor lucrări de sinteză a 

stadiului cunoaşterii sau a evoluţiei administraţiei publice. 

 Evidenţierea reuşitelor în cercetare şi promovarea rezultatelor. 
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Mijloace specifice: 

 Încurajarea cercetării ştiinţifice fundamentale, finalizate prin 

publicarea de cărţi în edituri profesionalizate şi consacrate în 

circuitul cultural-educativ. 

 Sprijinirea publicării rezultatelor cercetării sub forma 

articolelor în reviste clasificate de CNCSIS în categoria B+. 

 Adoptarea unei strategii de sprijin pentru publicarea în reviste 

clasificate în baze internaţionale de date şi citate în cataloage de 

promovare internaţionale. 

 Promovarea contactului cu institutele de cercetare ştiinţifică din 

domeniul administraţiei publice. 

 Iniţierea de relaţii de cooperare în domeniul proiectelor de 

cercetare cu facultăţi similare din Uniunea Europeană şi din 

lume. 

 Încurajarea prezentării în departamente, cu periodicitate lunară, 

a unor proiecte de cercetare sau a unor rapoarte asupra 

cercetărilor proprii. 

 Susţinerea accesării de proiecte de cercetare în sistemul 

naţional de cercetare sau în parteneriate externe. 

 Proiectarea unei perspective reale de pregătire postdoctorală a 

tinerilor la marile universităţi ale lumii. 

 Încheierea de convenţii de colaborare cu facultăţi din ţară şi 

străinătate prin sprijinirea constantă a departamentului 

Erasmus+ al Facultăţii. 
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V. Program 

de promovare a managementului performant  

şi imaginii Facultăţii 

 

 

Fundamentare: 

Nevoia de performanţă a procesului instructiv şi provocările 

concurenţei obligă Facultatea să opteze pentru un management 

adecvat noilor condiţii, deschis colaborării tuturor membrilor 

Facultăţii. 

Agenda Facultăţii trebuie să coincidă cu exigenţele de ultimă oră 

ale procesului de învăţământ, cu aşteptările studenţilor şi cu cerinţele 

beneficiarilor produsului esenţial al Facultăţii. 
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Secretul unui management performant stă în deschiderea 

responsabililor de soarta Facultăţii spre semnalele ce vin dinspre 

vârfurile cercetării ştiinţifice, elita facultăţilor de administraţie 

publică, aprecierile angajatorilor şi, evident, semnalele grupului 

studenţilor cel mai motivat pentru învăţare.  

Transformarea acestui secret într-un succes recunoscut reclamă o 

grijă specială pentru imaginea publică a Facultăţii care este în esenţă 

compusă din recunoaşterea largă a competenţelor profesionale ale 

fiecăruia dintre noi. 

 

 

 

 

Obiective: 

 Implementarea unui stil managerial flexibil, deschis şi 

competitiv. 

 Respectarea procedurilor manageriale specifice învăţământului 

superior. 

 Stimularea feedbackului decizional în sistemul tripartit: 

Consiliul Facultăţii – Decan – Departamente şi în relaţia 

funcţională cadru didactic – student. 

 Antrenarea Consiliului Facultăţii în elaborarea strategiilor de 

perfecţionare a activităţii Facultăţii. 
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 Organizarea periodică de dezbateri cu toate cadrele didactice 

pentru depistarea soluţiilor optime la problemele specifice 

Facultăţii. 

 Elaborarea unui calendar-cadru de activităţi pentru perioada 

2008-2012. 

 Elaborarea unu plan de marketing pentru sintetizarea 

tendinţelor în privinţa orientării profesionale a elevilor de liceu 

spre facultate. 

 

Mijloace: 

 Asigurarea cunoaşterii normelor de reglementare a activităţilor 

din SNSPA. 

 Organizarea răspunderilor membrilor Consiliului Facultăţii pe 

obiective precise, concordante cu programele manageriale. 

 Întemeierea activităţii manageriale pe regulamente şi norme 

proprii. 

 Perfecţionarea sistemului electronic de diseminare a deciziilor 

în rândul studenţilor şi cadrelor didactice. 

 Dedicarea de către membrii Consiliului Facultăţii şi ai 

departamentelor a unei zile pe săptămână pentru activităţi de 

coordonare, organizare, analiză, şedinţe de lucru. 

 Organizarea activităţii din perspectiva managementului calităţii 

învăţământului. 
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 Urmărirea activităţii de evaluare periodică a cadrelor didactice, 

a desfăşurării concursurilor pentru ocuparea unor posturi etc. 

 Creşterea rolului departamentelor în întregul sistem de 

management. 

 Menţinerea „uşilor deschise” şi a programului liber de audienţe 

la Decanat şi departamente. 

 Intensificarea participării membrilor facultăţii la activitatea 

forumurilor europene şi mondiale ale specialiştilor în 

administraţie publică, la reuniuni ale experţilor, la congresele 

tematice organizate în lume. 

 Dotarea corespunzătoare cu tehnică a secretariatului facultăţii. 

 Întărirea ordinii şi disciplinei la toate nivelurile Facultăţii. 

 Dezvoltarea unui sistem de legătură cu presa scrisă şi audio-

vizuală. 

 Emiterea periodică de comunicate de presă în legătură cu 

evenimente şi realizări. 

 Funcţionalizarea unei responsabilităţi de purtător de cuvânt al 

Consiliului Facultăţii. 

 

Bucureşti, 1 iunie 2016 

Lect. univ. dr. Teodora I. BIŢOIU 

 


